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BEVEZETÉS A korább iakban összefogla ltuk az Avemar rákelle
nes hatásait igazoló állatkísérletek és klinikai vizsgálat ered
ményeit ( 1) illetve az immunológiai hatásokat (2). Jelen köz
leményben az Avemar anyagcseré re és a sejtek jelátviteli folya
mataira kifejt ett hatása it i mertetjük. 

ÁLTAlÁNOS ISMERETEK Az emlős sejt genetikai programja , mai 
elképzeléseink szer int, szabályozza a sejt teljes életszaka zát, 
beleértve a differenciálódást (azaz a sejt válaszkészségét saj á
to ligandok hatá aira), illetve a tervezett sejthalá lt is. A sejtfe l-
zíni kötöhelyekhe z (receptorokhoz) kötődő ligandok az adott 
ejtre, illetve kötöhelyre jellegzetes ejten belüli hatásokat 

okoznak. A sejten kívül bekövetkezett kötöh ly-ligand kötödés 
és a sejten belüli biológiai hatás között jel átviteli folyamat, 
más szóval információáramlás vagy jelátvitel (szignál transz
dukció) történik. Ilyen j elátvitel i fo lyamatok zabá lyozzák a 
sejt egé z müködé ét, anyagcse réjét é adott e etben pusztulá
sát is. A kívülről érkező jelekre adott faj lagos válasz a sejt gén
állománya által befolyáso lt és szabályozott. A genetikai prog
ram tehát, értelemszeruen, behatárolja a sejt anyagcse re képes
ségét és annak egyed.i jellegzetességeit (metabolikus profil) is, 
mivel ez a l apvetően függ a sejt differenciálódásátó l. A sejtek 
anyagcsere formájá nak i merete, illetve egyes behatásokra be
következett változása inak mérése a gyógyszerfej lesztések kün
dulópontjává váltak. Az új daganatellenes szerek fejlesztését is 
nagyban e l ősegíti a szabá lyos és daganatos sejtek anyagcsere 
je llegzetes égeinek feltérképezése, illetve hatéko11y gyógysze
rek által okozott anyagcsere változások mérése, mivel ezen 
adatok alapján új kezelés i célpontok jelölhetők ki. · 

A tervezett sejtha lál {apop tózis) különböző gének összehango lt 
működését igényli , é éppen ebben tér el a ejt egyéb okokból 
bekövetkezett pu ztu lási módozataitól (pl. a ejt „nekrózi a" a 
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sejten belüli anyagcse re összeomlá át, a sejt szétesett működé

sét j elenti). A tervezett sejthalál jellegze tes sejt szerkeze ti válto
zásokkal j ár, (pl. kromatin tömörülés, szétdarabo lódás). A sejt 
úgy pusztul el, hogy a környező sejtek életképességét nem be
folyá olja (az egyéb módon elpusztult ejtek ezzel szemben 
rend zerint környezetüket is negatív módon befolyáso lják). A 
daganatok egy részében a tervezett sejthalál magától is bekö
vetkezik, de a gyógyszer - és sugárkezelés vagy immunkezelés 
i e l őidézheti azt A fentiekből következik , hogy csak a daga
natsejtek tervezett sejthalá lát kiváltó szerek képesek „kíméle
tesen" elpusztítani a daganatot , a környező egészsége ejtek 
elpusztítása káro ítása nélkül. 

AVEMAR HATÁSA A JElÁTVITELI ÉS ANYAGCSERE FOLYAMATOKRA 

Az általános isme1tetés után nézzük meg az Avemar hatását a 
fent iekben felvázolt rendszer ekre. A CD45 egy erősen 

glikolizá lt, a fehérvérsejtek felszínén nagymértékben kifeje
ződő kötőhely (expresszált receptor) amely a sej ten belüli fosz
fatáz működéssel rendelkezik . A CD45 alapvető szerepet já t
szik a fehérvérsejte k sejten beli.ili jelátvitelében . Az Avemar 
csökkenti a CD45 foszfatáz működését Jurkat-T-sejtvonalon. 
Az Avemar CD45 biányo Jurkat - ejtekben is a szülő i ejtvo
nalho z hasonló mé1tékű tervezett sejthalá lt okoz, ami ana utal 
hogy az Avemar tervezett sejthalált előidéző hatása nem a 
CD45 rendszeren keresztül valósul meg (3). Fontos, hogy az 
Avemar tervezett sejthalált előidéző hatása daganat-jellegzetes , 
mivel a környéki vér egymagvú ejtje it (periferal blood mono
cytes, PBM) nem pusztítja, amint ezt a D S, illetve a FAC 
elemzés bizonyítja. A fehérvérsejtek sejtos ztódását serken tő 

(poliktonális mitogén) fitohemagg lutinin által kiváltott PBM 
sejtszaporodást azonban az Avemar ruennyiségfüggő módon 
gátolja. Ez azt bizonyítja , hogy az Avemar okozta sejts zaporo
dás gátlás és a tervezett sejth alál kiváltása egymástó l eltérő 
módon következik be (4). 

Ugyancsak Jurkat-sejteken viz gálták az Avemar hatását a sej
ten belüli kalcium mennyiségre. Avemar hatására korai és át
meneti sejten belüli a2+ emelkedés alakul ki. Ennek hátteré
ben telj es mértékben a sejten kívüli Ca-beáramlás áll, mivel a 
sejten kívül adott Ca-kelátor (EGTA) gátolni képes az Avemar 
hatására bekövetkező emelkedést. Az Avemar okozta sejten be-
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lüli Ca-színt emelkedés megelőzi mind az MHC-1 molekulák 
csökkené ét , mind a tervezett sejtha lál ki.váltását. Érdekes mó
don az EGTA csökkenti az Avemar okoz ta tervezett sejthalált 
és a sejten belüli Ca-színt emelkedést is (3) . 

A ráksejteket - a gyors osztód ás mellett - egy rendkívüli mér
tékben felfokozott sző lőcukor anyagcsere j ellemzi . Utóbbi fe l
téte l ezhetően a sző lőcukor anyagcseréjét, felhasználását katali 
záló enz imek génje inek megválto zott átíródására vezethető 

vissza. (Az orvosi kórmeghatározás felhaszná lja a daganatok 
nak a szőlőcukor körforgástól való nagymértékű függőségét. 
Például, a pozitron-emissziós tomográfia (PET) - amely a 
[ 18F]fluorodeoxi glükózt egy radioaktív sző lőcukor származé
kot alkalmaz - betegségmegállapító felhaszná lása ezen alap
szik ) Az egészséges ejtek a sző lőcukrot energianye résre hasz
nosítják. A ráksejtek a glükózból el ősorban nukleotidokat ké
peznek. A DNS é RN S láncok felépítéséhez szükséges ribóz 
(deoxi ribóz) az, amely a dagana tsejtekben kóros mértékben 
képződik a sző lőcukorból a pentóz-foszfát körfolyamat nem
oxidatív szakaszában. A daganatsejt ek biokémiájának ez az 
egyik meghatáro zó j ellegzetessége. Ebben a folyamatban 
kulcsfontosságú enzim a transzketoláz. A transzketoláz műkö
désének vá ltoztatásá val közvetlenül vezérelhető a ráksejtek 
osztódása. Az Avemar menny iségfüggő módon nagyon erősen 
és faj lago an gátolja daganatsejtekben a glükózbó l történő 
nukleotid, illetve nukleinsav szintézist (5). [13C] izotópos vizs
gálatokka l bizonyított ák, hogy az Avemana l kezelt ráksejtek
ben csökken a ribóz képződés és a kóros mértékű sejtosz tódás 
é a daganatsejte k a szabályos sejtekre jellemző anyagcsere 
utak haszná latára térnek át (6-7). Az Avemar a ráksejtek anyag
cseréjét szabályos irányba tereli. Az Avemar valamennyi is
mert gyógyszer- és sugárkezelés kiegészítésére felhaszná lható, 
mivel 1. a felfokozott nem-oxidatí v ribóz képződés é az ezt 
követő kóros mé1tékű nukleinsav képződés a rosszindulatú da
ganatokra általánosan je llemző , 2. a legtöbb sej tmérgező szer, 
valamint a sugárkezelés közvetlenü l gátolja a nukleiJ1Savak 
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képződé ét, és 3. az Avemar ugyanezt közvetett módon teszi 
(8). Sőt, mert nincs mérgező hatása, az Avemar e lőrehaladott 

daganatos betegségekben - tün ti kez lésként - akár önállóan 
is alkalmazható . 

Az Avemait 2002 -ben, a vénynélküli készítmények között 
,,daganatos betegek speciális táp szere" -ként törz könyvezték. 
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